
Strategii IT&C în cercetarea muzicologică 

Rezumat 

 
Aflându-ne într-o eră din ce în ce mai performantă din punct de vedere tehnologic şi 

ţinând cont de posibilităţile de accesare, procesare și prezentare din cadrul informaţiei, 

utilizarea mijloacelor şi organizarea strategiilor IT&C prezintă un subiect de actualitate necesar 

cercetării muzicologice. 

Lucrarea de față este structurată în patru capitole:  

I. Cercetarea muzicologică 

II.  Mijloace IT&C în cercetarea muzicologică 

III.  Etape ale cercetării muzicologice prin prisma mijloacelor IT&C 

IV.  Utilizarea mijloacelor IT&C – studii de caz. 

Capitolul I are un caracter introductiv în domeniul cercetării ştiintifice și muzicologice, 

din punct de vedere structural fiind împărţit în două părți. Prima parte intitulată Aspecte 

metodologice și structurale ale cercetării științifice vizează acest domeniu din punct de vedere 

metodologic, continuând cu aspecte legate de mediul academic, nivelul naţional și cel 

european. A doua parte Aspecte fundamentale ale cercetării muzicologice prezintă în 

deschidere caracteristici legate de definiţie, etimologie şi istoric. În continuare sunt prezentate 

aspecte ale muzicologiei sistematice şi ale muzicologie istorice, standarde, surse și metode, 

cercetarea muzicologică la nivel mondial și național. 

Capitolul II este format din două părți: IT&C – domeniu și aplicabilitate și Mijloace 

IT&C în cercetarea muzicologică. Prima parte are ca obiectiv structurarea acestor mijloace sub 

forma a trei categorii detaliate prin informații legate de: componentele hardware, componentele 

software prin prisma sistemelor de operare și multiplele standarde utilizate în comunicații. În 

partea a doua, mijloacele IT&C ce pot fi utilizate în cercetarea muzicologică sunt clasificate în 

două categorii: Domenii operative în procesarea software și Baze de date. Fiecare domeniu 

operativ în procesarea software este reprezentat prin intermediul unui software specific, dar și 

alternative ale acestuia. Bazele de date sunt împărțite în două categorii în urma unei clasificări 

în funcție de modul de acces: baze de date cu acces local și baze de date online. 

Capitolul III este prezentat într-o manieră pragmatică prin ridicarea diferitelor probleme 

și prin soluționarea acestora, realizate prin indicații „step by step”, reprezentate prin capturi 

grafice de ecran. Soluțiile prezentate nu sunt unice, ci sugestive, majoritar problematice și mai 



puțin primare. Din punct de vedere structural, materialul este împărţit în patru secțiuni și 

prezintă o etapizare din punct de vedere al operării IT&C în cercetarea muzicologică cu ajutorul 

diferitor programe dedicate. Prima secțiune vizează etapa de accesare a informației atât din 

mediul online cât și cea de pe diferite medii de stocare hardware, dar și diferite moduri de 

conversie. Cea de a doua secțiune sugerează diferite opțiuni de setări preliminare, dar și opțiuni 

de operare în cadrul etapei de procesare a informației. A treia secțiune aduce soluții referitoare 

la opțiunile de prezentare a informației: în format tehnoredactat - destinat publicării și în format 

prezentare multimedia - destinat susținerii publice. Ultima secțiune (a patra) prezintă opțiuni 

de arhivare, stocare și recuperare a informației. 

Capitolul IV se dorește a fi un capitol destinat studiilor de caz, dintre care primele două 

ar putea fi considerate constatative, iar următoarele două – sugestive. Portofoliul pentru 

disciplina Muzicologie – studii de licență și Realizarea unei teze de doctorat și publicarea 

acesteia au fost realizate în colaborare cu Linda Ianchiș și Cristina Șuteu pe baza unor 

chestionare prin corespondență electronică. Publicarea în format electronic și Susținerea 

publică ridică multiple probleme și rezolvarea acestora în cadrul acestor demersuri. 

Caracterul pragmatic al acestei lucrări se va baza pe cele patru studii de caz cu 

aplicabilitate în cadrul cercetării muzicologice prezentate în acest ultim capitol. Studiile 

analizeză şi prezintă utilitatea acestor strategii şi mijloace folosite în cadrul proiectelor de 

cercetare. Astfel, acest capitol susţine demonstrativ rolul şi importanţa acestor strategii şi 

mijloace IT&C. 

În finalul lucrării sunt anexate tipurile de fișiere compatibile cu programele sugerate,  o 

listă cu diverse site-uri ce pot fi utilizate în cercetarea muzicologică și un glosar de termeni 

tehnici specifici domeniului IT&C. 

În momentul de față lucrarea prezintă un subiect de actualitate, dar evoluția tehnologică 

din prezent condiționează actualizarea acestor mijloace. Totuși, deși opțiunile caracteristice 

software-ului se modifică cu fiecare versiune nouă, aducând îmbunătățiri în acest sens, în 

general, principiile de operare rămân similare.  

 


